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 لمقامرةا
(Gambling) 

 نظرة عامة على الموضوع
(Topic Overview) 

تعد المقامرة ألغلب الناس شیئًا یستمتعون بھ من وقت آلخر. یلعب الناس الیانصیب ولعبة الحظ بینجو أو یذھبون 
یقومون بالمراھنة على سباقات الخیول واألحداث الریاضیة. تستخدم عائدات المقامرة في إلى نوادي القمار أو 

 تمویل األعمال الخیریة والوكاالت غیر الھادفة للربح والبرامج المجتمعیة.

 تجد فیما یلي بعض األسئلة واإلجابات حول المقامرة.

 ما ھي المقامرة؟
(What is gambling?) 

المخاطرة باألموال أو الممتلكات أو شيء ذي قیمة في نشاط نتائجھ غیر مؤكدة. للمقامرة المقامرة ھي عملیة 
 أشكال عدیدة:

 بطاقات الیانصیب أو بطاقات مسابقات السحب أو بطاقات اكشط واربح •
   (Sport Select) بطاقات المراھنة على المباریات الریاضیة •
 لَِعب الورق مقابل المال •
   تطلب المھارة (مثل البلیاردو والجولف ومصارعة األذرع ولعبة الرشق بالسھام)ممارسة األلعاب التي ت •

 مقابل المال
 المراھنة بالمال على أي شيء (كالمراھنة على قیام أحد األصدقاء بدعوة شخص ما للخروج في موعد أم ال) •

 ما ھي المقامرة المشروعة قانونًا؟
(What is legalized gambling?) 

تأتي المقامرة المشروعة قانونًا في عدة أشكال في ألبرتا. وتشمل نوادي القمار وحلبات السباق وماكینات ألعاب 
ولعبة الحظ بینجو وبطاقات المراھنة على المباریات  )video lottery terminals, VLTs(المقامرة التفاعلیة 

قانونیة ألنھا یتم إدارتھا من قبل الحكومة أو بواسطة  الریاضیة وبطاقات الیانصیب. تعد ھذه األنواع من المقامرة
 لوائح تضعھا الحكومة.

 إذا ما ھي المقامرة غیر القانونیة؟
(So what is illegal gambling?) 

لمقامرة غیر القانونیة ھي المقامرة التي تجرى خارج ھذه اللوائح. یعد القیام بالمراھنة لدى وكیل رھانات (شخص ا
 كبیرة من أشخاص مختلفین) على حدث ریاضي للمحترفین مثاًال على ذلك.یقبل مراھنات 
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 لم یقوم الناس بالمقامرة؟
(Why do people gamble?) 

 یقوم الناس بالمقامرة لعدة أسباب:

 من أجل المتعة واإلثارة •
 بغرض الھروب من المشكالت أو نسیانھا •
 لربح المال •
 لتجربة شعور التحدي •

 بالمقامرة كثیًرا؟ھل یقوم المراھقون 
(Do teenagers gamble much?) 

مراھقین. عادة ما یقامر المراھقون من خالل القیام بالمراھنات مع أصدقائھم على  3یقامر ما یقارب اثنین من كل 
عاًما وأكبر باستخدام ماكینات  18 ألعاب الورق أو ألعاب البلیاردو والریاضات االحترافیة. یسمح للمراھقین بعمر

 ألعاب المقامرة التفاعلیة والقیام بالمقامرة في النوادي المخصصة لذلك وشراء بطاقات الیانصیب.

 ھل ھناك شيء یدعى المراھنة اآلمنة؟
(Is there such a thing as a safe bet?) 

 التوجیھات للمقامرة بحرص:جمیع أشكال المقامرة والمراھنات مصحوبة ببعض الخطر. فیما یلي بعض 
 ضع حدًا للمبلغ الذي تراھن بھ •
 ضع حدًا للوقت الذي تقضیھ في القیام بالمراھنات •
 وازن بین المقامرة والفرص واالھتمامات االجتماعیة األخرى •
 ال تنفق ما ربحتھ على المقامرة •

وقد —ر بالنسبة لبعض األشخاصأغلب الناس یقامرون بحرص. ولكن قد تشبھ المقامرة كثیًرا إدمان أحد العقاقی
تصبح مشكلة إدمان. عادة ما یواجھ مدمنو المقامرة مشكالت تتعلق بالمال أو بالعائلة أو العالقات أو یعانون من 

الضغط العصبي. قد یشعرون عادة بالذنب وأن حالتھم خارجة عن السیطرة بسبب خساراتھم. قد یقع مدمنو 
حتى تنتھي كل أموالھم، مما یجعلھم مدینین بالمال للعائلة واألصدقاء  المقامرة في مشكالت مثل أن یقامروا

ویستدینون األموال للدفع مقابل مقامرتھم. قد یسبب ھذا النوع من المشكالت الضغط العصبي والخوف واأللم 
 والتعرض لإلحراج لألشخاص المشاركین في ذلك.

دمان القریب منك، یُرجى االتصال بخط المساعدة الذي للمزید من المعلومات وللعثور على مكتب خدمات عالج اإل
 ساعة. 24یعمل طوال الـ

للحصول على معلومات صحیة ونصائح من طاقم التمریض طوال ساعات الیوم جمیع أیام األسبوع، یرجى 
 االتصال
 .811على الرقم  Health Linkبخدمة 

   2019أب��ل 11 تمت آخر مراجعة في:

 اإلدمان والصحة العقلیة، مؤسسة ألبرتا للخدمات الصحیة المؤلف:
(Addiction & Mental Health, Alberta Health Services) 

ھذا المستند لألغراض المعلوماتیة فقط. ینبغي أال یتم استخدامھ عوًضا عن النصیحة و/أو التعلیمات الطبیة و/أو 
 طبیبك أو مقدم الرعایة الطبیة المناسب.العالج الطبي. إذا كان لدیك أي أسئلة، فتحدث مع 
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